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De gewone algemene vergadering van 29 januari 2016 heeft alle punten van de agenda 
goedgekeurd. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op de jaarrekeningen afgesloten op 30 
september 2015 van Ascencio CVA. 
 
3.098.061 aandelen van Ascencio CVA waren vertegenwoordigd, hetzij 50,11% van de bestaande 
aandelen. 
 
De vergadering keurde de uitkering goed van een brutodividend van 3,05 EUR. 
 
De vergadering keurde het vernieuwen van het mandaat van de commissaris, de Coöperatieve 
vennootschap in de vorm van een CV met Beperkte Aansprakelijkheid Deloitte, bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigt door Mevrouw Kathleen De Brabander, voor een termijn van drie jaar. 
 
De vergadering verleende kwijting voor de uitvoering van hun mandaat aan de statutaire 
zaakvoerder en aan de Commissaris. 
 
Ten einde heeft de gewone algemene vergadering goedgekeurd, in overeenstemming met artikel 556 
van het wetboek van vennootschappen, de bepaling met betrekking tot de wijziging van controle in een 
van de kredietovereenkomsten die de vennootschap verbinden. 
 

Keuzedividend 
 
De statutaire zaakvoerder heeft besloten aan de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun 
schuldvordering, die ontstaat uit de uitkering van netto dividend, in te brengen in het kapitaal van de 
Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend 
in cash te ontvangen of de mogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande 
opties). 
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Het informatiememorandum met de details van de verrichting is, onder voorbehoud van 
gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op de website van de vennootschap: www.ascencio.be.  
 
 
De agenda van de verrichting is als volgt : 
 

Afknippen van de coupon n° 12 (ex-date) die 
recht geeft op een brutodividend van EUR 3,05 

3 februari 2016 

 
Dividend record date  
 

4 februari 2016 

 
Periode voor de keuze tussen een uitbetaling van 
het dividend in cash of in nieuwe gewone 
aandelen 
 

Van 5 tot en met 19 februari 2016 

 
Uitbetaling dividend in cash en/of levering 
nieuwe aandelen 
 

Vanaf 26 februari 2016 
(in plaats van 5 februari 2016) 

Notering van de nieuwe aandelen op Euronext 
Brussels 

26 februari 2016 

 
 

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Personen die een belegging in financiële instrumenten overwegen dienen een 
bevoegd persoon, gespecialiseerd in advies over dergelijke beleggingen, te raadplegen. Dit persbericht en de andere informatie vormen geen aanbod of verzoek 
om in te schrijven op aandelen van Ascencio of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormen ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen 
van Ascencio of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd  geregistreerd of gekwalificeerd 
onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek 
wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Ascencio werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten 
mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of zonder geldige 
registratievrijstelling en Ascencio is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan enige 
ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Geen enkel element van de informatie in dit persbericht of op de 
website van de Vennootschap noch een kopie ervan mag worden meegenomen of verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in 
de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen 
en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven. 

 
 
 

Neem voor bijkomende informatie contact op met : 
 
 
Marc BRISACK1  Stéphanie VANDEN BROECKE 
Algemeen Directeur  Directeur Juridische Zaken 
Tel.: 071.91.95.00  Tel.: 071.91.95.00 
marc.brisack@ascencio.be  stephanie.vandenbroecke@ascencio.be 
 
 

Michèle DELVAUX 
Financieel Directeur 
Tél : 071.91.95.00 

michele.delvaux@ascencio.be 

                                                 
1 Zaakvoerder van de bvba Somabri 
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